No Limit
med Navet
N

u startar två intensiva veckor av skapande under No Limit Street Art, med
många spännande konstnärer som kommer att måla vackra konstverk i vår

närhet. Men kanske är det så att du också vill skapa och behöver lite extra inspiration.

Visste du att?

Här hittar du kul experiment att göra där konst möter naturvetenskap!!

Marmorera mera

•

Du behöver: raklödder (ta gärna ett med så lite parfym som möjligt),
karamellfärg, sugrör, teckningspapper, plastlinjal, bakplåt eller liknande.

•

1. Spruta ut raklödder på plåten och droppa karamellfärg i olika färger på det.
2. Sprid ut färgen lite ojämnt genom att dra sugröret fram och tillbaka.
3. Tryck ner pappret i löddret.
4. Lyft upp och skrapa av löddret med linjalen.
5. Droppa ut mer färg och gör fler papper – löddret räcker till många!

4.
Måla med NaCl (Natriumklorid)
Du behöver: vanligt bordssalt, vatten (H2O), hushållssvamp, vattenfärg,
pensel.
1. Använd svampen för att blöta ner pappret ordentligt med vatten (H2O).
2. Strö bordssalt över hela ytan.
3. Ta rejält med färg i penseln och måla mönster på den salta ytan.
Vad händer och varför blir det så?
Jämför gärna med att göra samma
sak utan salt.

1.

•

•

Den röda färgen i många läppstift
kommer från malda löss; så kallade
koschenill.
Färgskalan från Pantone har just
släppt en ny lila färg för att hylla
den avlidne artisten Prince –
färgnyansen heter Love Symbol #2
Det finns färgpigment (t ex i textil)
som byter färg om temperaturen
höjs eller sänks.
Pigmentet ger varje färg sin kulör.
Ett pigment är en fast del av färgen
i så små bitar att ögat inte kan
uppfatta dem.

Fluffig gasfärg
Du behöver: vetemjöl, bordssalt (NaCl), bikarbonat, citronsyra,
vatten (H2O), karamellfärg eller flaskfärg, teckningspapper, ev
mikrovågsugn.
1. Blanda 2 msk vetemjöl, 1 msk bordssalt,
½ tsk bikarbonat, 2 msk vatten, färg.
2. Måla din bild på pappret. Låt torka lite.
3. Blanda 1 tsk citronsyra med 4 msk vatten (H2O).
Måla på bilden.
4. Kör bilden i mikrovågsugnen,
max en minut på full effekt.
Varför tror du att det blev så här?

Att synas eller inte synas…
Du behöver: vitt stearinljus, vitt teckningspapper, vattenfärg, vatten
(H2O), hushållssvamp

2.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

1. Måla och skriv med stearinljuset på pappret.
2. Ta vattenfärg på svampen och måla över hela din bild.
Hur kan det bli så här?

NÄSTA GÅNG HANDLAR DET OM ÅTERVINNING

